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توانید  ، کار بسیار چالشی بوده که اگر با اصول آن آشنا شوید، می کباری  راهروهای تزیین

 .ییدمنزل خود را به بهترین نحو دکوراسیون نما

های ای به شمار رفته، نیاز است که ایداز آنجا که راهروها مهمترین قسمت در هر خانه

 .جذابی را جهت چیدمان فضای موجود اجرایی نمایید

های مختلف منزل نظیر: آشپزخانه، پذیرایی  های زیادی برای دکوراسیون بخشمعموال گزینه

باید به آن پرداخته شود، بررسی   و اتاق خواب وجود دارند. اما مهمترین موردی که

 .های موجود جهت دکوراسیون راهروهای باریک در خانه استگزینه

 ای برخوردار است؟چرا تزیین راهروهای باریک از اهمیت ویژه

های دیگر خانه، دشوارتر است. به همین خاطر،  های باریک در مقایسه با بخشراهرو تزیین

تواند به شما در چیدمان بهتر ورودی  های تخصصی یک طراح داخلی میاستفاده از مشاوره 

 .منزلتان کمک نماید

  تزیین نور بوده و بسیاری از افراد به این مورد مهم درها کممعموال ورودی بعضی از خانه

کنند. از آنجا که راهرو نقش مهمی در جدا کردن فضای های ورودی توجه نمیراهرو

ای ها را دارد، ضروری است که به چیدمان آن توجه ویژهورودی خانه از دیگر قسمت

 .شود

آید، به همین خاطر دکوراسیون  لین قسمتی بوده که به چشم مهمان میای او ورودی هر خانه

دهنده  اصولی آن باید در راس امور قرار گیرد. از طرفی، دکوراسیون راهرو ورودی، نشان

 .رودسبک و استایل کل خانه به شمار می

های باریک منزلشان با مشکل مواجه  راهرو تزیین اما متاسفانه بسیاری از افراد در

 .ها دانستهای مختلف ساختمانتوان در سبکشوند. دلیل این امر را هم میمی

هایی بوده که هنگام  های بلند و نوردهی کم از مهمترین چالشراهروهای باریک، سقف

 رو شد. شما باید بتوانید چیدمان این قسمت از خانه را به  بهتوان با آنها رو دکوراسیون می
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 .و هویت مخصوص به خود برخوردار باشد نحوی انجام دهید که از سبک

های مختلف دارد. این مقاله از آن جهت تهیه  سازی روشاین کار، آسان نبوده و نیاز به پیاده

های مختلف جهت دکوراسیون راهروهای باریک آشنا نماید. پس با ما شده تا شما را با ایده 

 .همراه باشید

 ساده  راهکارهای با  خانه خالی دیوار  تزیین راهنمای با  آشنایی مطالعه: پیشنهاد

 های کاربردی جهت تزیین راهروهای باریک آشنایی با ایده

 های کتاب دن راهرو با ایجاد قفسهدکور کر .1

های بسیار  توان ایدههای باریک، کار چندان آسانی نیست. اما با اندکی تفکر میراهرو تزیین

جالبی را جهت دکوراسیون این قسمت از خانه اجرایی کرد. راهرو ورودی، اطالعات 

 .دهدزیادی در مورد سبک کلی منزل در اختیار بیننده قرار می

های کتاب دکوراسیون نمایید. ایجاد  انید با سلیقه خود، راهرو خانه را با قفسهتو شما می

ای که داشته، اطالعات زیادی را  العادههای کتاب در راهرو خانه عالوه بر جذابیت فوققفسه 

 .دهددر مورد شخصیت میزبان در اختیار مهمان قرار می

های کتاب در راهرو  ست. وجود قفسهای اها یک امر سلیقهچگونگی چیدمان کتاب در قفسه

 .ای به فضا بخشدتواند حس و حال تازهمی

 دارهای طرحدکور کردن راهرو با کاشی .2

های  تواند باشد. کاشیدار، ایده بسیار جذابی میهای طرحهای باریک با کاشیراهرو تزیین

ی اطراف به شوند، جذابیت زیادی را در فضاداری که بر روی دیوار راهرو کار میطرح

 .آورندوجود می

توانند به عنوان بهترین مکان جهت نمایش دادن آثار هنری محسوب  راهروهای باریک می

های که به صورت مورب بر  های شطرنجی یا کاشیتوانید از انواع کاشیشوند. شما می

 .شوند، استفاده نماییدروی دیوار نصب می

https://greenlist.ir/%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 .تر نشان دهدهروهای باریک را بزرگتواند فضای رااجرایی کردن این ایده می

 دکور کردن راهرو با آینه .3

های باریک، استفاده از آینه است. راهرو تزیین های کاربردی جهتیکی از مهمترین ایده

 .چیزی که هست، نشان دهندتر از آنتوانند فضای راهرو باریک را بزرگها میآینه

های مختلف نظیر: قدی، گرد، مستطیلی و…  توانید با توجه به فرم ورودی خانه، آینهشما می

ه را به راحتی فریب  ها ذهن بینندرا بر روی دیوار نصب نمایید. از طرفی، استفاده از آینه

 .کندتر نشان دادن فضا را به او القا میداده و حس بزرگ

های دکوراتیو استفاده  توانید در اطراف آینه از چراغاگر راهرو خانه بسیار کم نور بوده، می

 .تر نشان دهدنمایید تا فضا را بزرگ

 های جذاب دکور کردن راهرو منزل با فرش .4

توانید  های باریک، استفاده از فرش است. شما میراهرو تزیین رهای اساسی دیکی از المان

 .با توجه به فرم ورودی خانه از رانرهای طویل و بلند استفاده نمایید

ای بوده و شما باید با توجه به سبک موجود در خانه اقدام به تهیه فرش  البته این مورد سلیقه

بوده، تناسب آن با سبک حاکم بر منزل    چیزی که در انتخاب فرش مهممناسب نمایید. اما آن

 .است

های پشمی را به خاطر  هایی نظیر: فرش دستباف یا گلیمتوانید گزینهدر کنار فرش رانر می

 .جذابیت آنها مد نظر قرار دهید

 دکور کردن یک قسمت از دیوار راهرو  .5

توانید  شما می تواند بسیار جذاب باشد.باریک عالوه بر فرآیند پیچیده آن می راهرو تزیین

 .یک قسمت از دیوار راهرو ورودی را به عنوان نقطه کانونی در نظر بگیرید 
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های خانوادگی، چیدمان ها و قاب عکسهای مختلفی نظیر: انواع فریمسپس آن را با ایده

نمایید. دیوار شاخص باید به نحو بسیار زیبایی، تزیین شود تا مورد توجه فرد بیننده قرار  

 .گیرد

جهت تغییر رنگ دیوار شاخص محدودیت دارید، آن را با عکس، تابلو، ساعت و موارد   اگر

 .توانید تزیین نماییددیگر می

 رنگ کردن دیوار یا سقف راهرو منزل .6

توانید از رنگ مشکی  تر انجام دهید. شما میتوانید جسورانههای باریک را میراهرو تزیین

یید. تنها چیزی که باید بدانید این است که در کدام  جهت طراحی دیوارهای راهرو استفاده نما

 .ای را در فضا ایجاد نماییدالعادهها از رنگ مشکی استفاده نمایید تا جذابیت فوققسمت

های مشکی در دکوراسیون راهروهای ورودی ندارید، ایده اگر تمایل به استفاده از رنگ

ت طراحی سقف راهرو منزل استفاده  های تیره جهتوانید از رنگبهتری هم هست. شما می

 .نمایید

توانند جذابیت این فضا را چندین  نصب لوسترهای طالیی و مسی بر روی سقف هم می

 .برابر نمایند

 توجه به نورپردازی راهروهای باریک  .7

شود، توجه به مبحث  های باریک مطرح میراهرو تزیین ترین مواردی که دریکی از اصلی

چیزی که  توانید چشم بیننده را به آننورپردازی است. شما با انتخاب نوع نورپردازی می

 .مدنظرتان است، هدایت نمایید

تر و  چیزی که هست، بزرگتواند فضای راهرو ورودی را از آننورپردازی اصولی می

های نور مخفی از مهمترین  های دیواری و المپراغدلبازتر نشان دهد. استفاده از لوستر، چ

 .مواردی بوده که در مبحث نورپردازی راهروهای باریک باید مورد بررسی قرار گیرند
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 بندی نهایی جمع

های باریک در خانه جز مهمترین مواردی بوده که در مبحث دکوراسیون  راهرو تزیین

 .داخلی باید مورد توجه قرار گیرد

توانید باعث تغییرات زیادی در  های ذکر شده در جمالت باال میشما با اجرایی کردن ایده

روح و خالی فضا را تواند فضای بیمی خانه ورودی دکوراسیون. محیط زندگی خود شوید 

 .تازه بخشد جان

 


